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VÝROČNÍ ZPRÁVA
statutárního města Ostrava - městského obvodu Slezská Ostrava, který jako povinný subjekt dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), zveřejňuje
výroční zprávu podle ust. § 18 shora citovaného zákona o své činnosti v oblasti poskytování informací za
uplynulý kalendářní rok 2021.
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) Přijal 24 žádostí o informaci a vydal 4 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti, 4 rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti.
b) Byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí.
c) Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace, a tudíž nebyly vynaloženy výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
Žádné výhradní licence nebyly poskytnuty.
e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: K tomuto bodu správní orgán konstatuje, že v roce 2021 v souvislosti s vyřizováním žádostí
o informace byla podána celkem 3 podání, nazvaná jako „stížnost”.
1. Žádost č. 3/2021 ze dne 09.02.2021 - bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dne
23.02.2021, následovala stížnost a odvolání žadatele došlé dne 01.03.2021. Žadatel v dokumentu
upřesnil, že podává odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu, kterým došlo k částečnému
odmítnutí žádosti v bodech č. 1 a 4. Takový postup žadatel označil jako vadný a podal proti němu
zároveň stížnost. Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
nadřízený správní orgán v rozhodnutí č.j. SMO/144020/21/ÚPaSŘ/Re ze dne 25.03.2021
konstatoval, že podání žadatele není stížností, jelikož na straně povinného subjektu neshledal žádné
pochybení, které by zakládalo žadateli stížnostní důvod podle § 16a odst. 1 IníZ. Magistrát města
Ostravy se tedy podáním žadatele zabýval pouze z hlediska jím podaného odvolání, kterým napadl
rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti, kdy toto odvolání zamítl a postup
povinného subjektu potvrdil.
2. Žádost ě. 14/2021 ze dne 16.08.2021 - povinný subjekt žádost vyřídil sdělením ze dne 30.08.2021.
Žadatel postup napadl podáním došlým dne 06.09.2021, nazvaným jako „stížnost proti neposkytnutí
informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím”. Dle obsahu podání je
zjevné, že žadatel uplatňuje stížnostní důvod dle § 16 odst. 1 písni, a) InfZ, jelikož jej povinný
subjekt v jednom z bodů žádosti odkázal na zveřejněnou informaci a žadatel s tímto nesouhlasí a
požaduje informaci poskytnout přímo. Ve zbytku stížnosti žadatel zřejmě uplatňuje stížnostní důvod
dle § 16 odst. 1 písm. c) InfZ, protože namítá, že mu požadované informace nebyly poskytnuty
zcela. Spis byl ve stanovené lhůtě předán k vyřízení Magistrátu města Ostravy jako nadřízenému
orgánu. Ke dni zpracování této výroční zprávy nadřízený orgán ve věci dosud nerozhodl.
3. Žádost č. 19/2021 ze dne 08.10.2021 - bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dne
21.10.2021, následovalo podání označené jako „stížnost” žadatele ze dne 26.10.2021. Magistrát
města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán v
rozhodnutí č.j. SMO/738902/21/ÚPaSŘ/Re ze dne 26.11.2021 konstatoval, že podání žadatele není
stížností, jelikož na straně povinného subjektu neshledal žádné pochybení, která by zakládalo
žadateli stížnostní důvod podle § 16a odst. 1 InfZ. Magistrát města Ostravy se tedy podáním žadatele
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zabýval pouze z hlediska jím podaného odvolání, kterým napadl rozhodnutí povinného subjektu o
částečném odmítnutí žádosti, kdy toto odvolání zamítl a postup povinného subjektu potvrdil.
Z výše uvedeného vyplývá, že ve dvou případech nešlo o stížnosti dle § 16a odst. 1 InfZ, ale jednalo se o
odvolání. Ve věci podání nazvaného jako stížnost (žádost č. 14/2021) nadřízený orgán ke dni zpracování
výroční zprávy nerozhodl. Nadřízený orgán určí, jestli podání skutečně je stížností dle § 16a odst. 1 iníZ
nebo odvoláním nebo kombinací obou těchto institutů.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
1. Telefonické a ústní žádosti o informace byly zaměstnanci zařazenými do úřadu vyřizovány
ihned ústním sdělením.
2. zpětvzetí žádosti: 0
3. odložení žádosti (i částečné) - nezaplacení úhrady v souvislosti s poskytováním informací ve
stanovené lhůtě: 0
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